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  بسم هللا الرمحن الرحيم

  )٦آية : ( سورة البقرة )٢٧كالس منرب (

  " كفروا "  و كلمة " سواء "كلمة 

  "كفروا ": كلمة 
  صر نصر ينالغائبني من فعل املضارع املعلوم من باب مجع املذكر صيغة 

  األصلية : ك ف ر احلروف 
  و قد تقدم تفاصيل األمساء الضمائر . فاعل مرفوع ألنه متصل ضمري الواو 

  
  لغة :  الكفرعريف ت

  . والتغطية السرت:  اللغة يف الكفر
  )١)) ( والتغطية السرت وهو واحد، معىن على يدل صحيح أصل ، والراء والفاء الكاف: ((  فارس ابن قال

  )٢)) ( تستهلكه تغطية الشيء تغطية الكفر أصل: (( االثري بن وقال
  

  :املعىن هذا إيل ترجع كلها ، تسميات عدة على اللغة يف الكفر إطالق جاء وقد
   ، ماحتته يسرت النة ،))  الرتاب(( على فُأطلق
  )٣.( وتغطيتة لسواده السفن به تطلى الذي))  والزفت القري(( وعلى
زارع تسمية ومنه

ُ
 وذلك ، الزراع:  أي )) ٢٠احلديد :  .أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه َكَمَثِل َغْيٍث : (( تعاىل قال ، كافرا امل

  ) . ٤( االرض يف البذر يسرت املزارع ألن
  . شيء كل بظلمته يسرت النه ، الليل على اللغة يف) الكافر( أُطلق كما

  . مافية لسرته:  البحر وعلى
  . البحر يف املتقدم للمعىن:  والنهر العظيم الوادي وعلى
  .  الشمس يسرت النه ، املظلم السحاب وعلى
  ) ٥( البدن يسرت ألنه ، الدرع وعل
  )٦( الظهار وكفارة ، األميان كفارة مثل تسرتها أي ، الذنوب تكفر ال�ا ، االسم �ذا الكفارات تسمية ومنه

  
  :الشرع يف الكفر تعريف

  :ألفاظ بعدة العلماء كالم يف تعريفه جاء وقد
 علمية يسمو�ا اليت املسائل كان سواء ، به جاء وسلم علية هللا صلى الرسول ان ماعلم جحد الكفر: ( القيم بن وقال

  )٧) ( وجله الدين دق يف كافر به جاء بأنه معرفتة بعد وسلم علية هللا صلى الرسول به جاء ما جحد فمن ، عملية أو
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 ، األكرب الكفر يف حصره يقتضي مبا الشرع يف مفهومه وحددت ، الكفر عرَّفت قد أ�ا التعريف على يالحظ كما
  . األصغر الكفر على مقيداً  يطلق كان وإن ، اإلطالق عند الشرع يف الكفر حقيقة هو وهذا

  
 املطلق املعىن وبني ، مؤمن:  أو كافر،:  قيل إذا ، املطلق االسم معىن بني وفرق: (  تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول

 رقاب بعضكم يضرب ، كفاراً  بعدي ترجعوا ال( :وسلم علية هللا صلى قوله يف كما ، موارده مجيع يف لالسم
 تسمية كفاراً  يسمون وهؤالء ، املوضع هذا يف الكفار تفسري ،) بعض رقاب بعضكم يضرب: ( فقوله ) ٨()بعض
  ) .٩) ( ومؤمن ، كافر:  قيل وإذا املطلق االسم يف يدخلون وال ، مقيدة

  
  الكفر يف القرآن الكرمي :كلمة ان  مع

   ا : الكفر بالتوحيد .أحده
  ِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنونَ تـُنْ  { ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ ٦:ومنه قوله تعاىل يف البقرة 

  وهو األعم يف القرآن . { ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل ا�َِّ } ٢٥ويف احلج :
  

  والثاين : كفران النعمة .
  { فَاذُْكُروِين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِيل َوَال َتْكُفُروِن }١٥٢ ومنه قوله تعاىل يف البقرة :

  { َوفـََعْلَت فـَْعَلَتَك الَِّيت فـََعْلَت َوأَْنَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن }١٩ ويف الشعراء :
ُلَوِين أََأْشُكُر أَْم َأْكُفرُ  ٤٠ويف النمل : َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ   { قَاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيبـْ َوَمْن َشَكَر فَِإمنَّ

  َكرٌِمي }
  

  مبعىن الرباءوالثالث : التربي .
أي : يتربأ بعضكم { ُمثَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض َويـَْلَعُن بـَْعُضُكْم بـَْعًضا }٢٥ ومنه قوله تعاىل يف العنكبوت :

  من بعض .
َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء } ٤ويف املمتحنة: نَـَنا َوبـَيـْ   { َكَفْرنَا ِبُكْم َوبََدا بـَيـْ

  
  والرابع : اجلحود .

فـََلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه فـََلْعَنُة ا�َِّ  { وََكانُوا ِمْن قـَْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا٨٩  يف البقرة :ومنه قوله تعاىل
  َعَلى اْلَكاِفرِيَن }

  
  واخلامس : التغطية .

، يريد { َكَمَثِل َغْيٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه ُمثَّ يَِهيُج فـَتَـرَاُه ُمْصَفر¢ا ُمثَّ َيُكوُن ُحطَاًما } ٢٠ومنه قوله تعاىل يف احلديد :
  بالكفار هاهنا: الّزرّاع، واحدهم كافر.

  أي غطّاه، و كل شيء، غطّيته فقد كفرته. و إمنا ّمسي كافرا ألنه إذا ألقى البذر يف األرض كفره،
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  ورود هذه الكلمة يف القرآن .عدد 
  ٤: ا رً فْ كُ 
  ٢٠:  رَ فَ كَ 
  ١٨١: روا فَ كَ 
  ١:  تْ رَ فَ كَ 
  ٦:  متُْ رْ فَ كَ 
  ٢: ا نَ رْ فَ كَ 
  ١٥:  رُ فُ كْ يَ 
  ١ :رُ فُ كْ تَ 
  ١ :رُ فُ كْ أَ 
  ١:  رُ فُ كْ نَ 
  ١٢ :نَ وْ رْ فُ كْ يَ 
  ١٢:  نَ وْ رُ فُ كْ تَ 

  ٢:  رُ افِ الكَ 
  ١:  ةُ رَ فَ الكَ 

  ١:  رْ فُ كْ أُ 
  ٢٦٠ الكل :

  
  
  

____________________________________  
  ) ١٩١ -٥( فارس البن اللغة مقايس معجم - ١
  )٨٠٧( النهاية – ٢
  ) ١٤٨ - ٥( اللسان لسان:  أنظر – ٣
   االصفهاين للراغب ،واملفردات)٣١٦٢ - ٤( لالزهري اللغة §ذيب:  أنظر – ٤
  )٧١٤ص(
   منظور البن العرب ولسان ،)١٢٨ - ٢( أبادي للفريوز احمليط القاموس:  أنظر – ٥
)١٤٦،١٤٨ – ٥(  
 ) ٣١٦٣ – ٤( لالزهري اللغة §ذيب:  أنظر – ٦
 )٦٢٠ص( الصواعق خمتصر – ٧
   ومسلم ،) ١٢١( ح ،)  ٢١٧ – ١( الفتح مع الصحيح ، البخاري أخرجه – ٨
  ) ٦٥( ح ،)  ٨١ -١(
  )٢١٢ - ١( املستقيم الصراط اقتضاء – ٩
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  " سواء" : كلمة 

  
  ًء .و َسَوايًَّة ْسو ى ُيَسوِّي تَ وّ فعيل سَ من ت: سواء : مصدر كلمة 

  سواء " قبلت الياء إىل اهلمزة ي ، و يف املصدر "صلية : س و األاحلروف 
  

  " سواء " يف القرآن : و معايناستعماالت 
َنُكْم } " - ١ نَـَنا َوبـَيـْ   .) ٦٤(آل عمران :  َعْدل " { ُقْل يَاأَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ
  
ُلواْ ِبَرآدِّي رِْزِقِهْم َعَلى َما  َواّ�ُ َفضََّل بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض ِيف اْلّرِْزِق َفَماقال تعاىل :  :  يف الرزق متساوون -٢ الَِّذيَن ُفضِّ

  ) ٧١َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم فـَُهْم ِفيِه َسَواء أَفَِبِنْعَمِة ا�ِّ َجيَْحُدوَن (النحل : 
  
  ُمستوين مجيعا يف اإلعالم به  -٣

  ) ١٠٩فَِإن تـََولَّْوا فـَُقْل آَذنُتُكْم َعَلى َسَواء َوِإْن أَْدرِي أََقرِيٌب أَم بَِعيٌد مَّا ُتوَعُدوَن (األنبياء : تعاىل : قال 
  على استواء يف العلم بنبذه  

  ) ٥٨َوِإمَّا َختَاَفنَّ ِمن قـَْوٍم ِخَيانًَة فَانِبْذ إِلَْيِهْم َعَلى َسَواء ِإنَّ اّ�َ َال حيُِبُّ اخلَائِِنَني (األنفال : تعاىل : قال 
  
  سط الطريق و هو عني احلقّ و سواء الّصراط:  -٤

رَاِط (صـ : تعاىل : قاىل     ) ٢٢َواْهِدنَا ِإَىل َسَواء الصِّ
  
  قصد الطريق و وسطه سواء السبيل:  -٥
لَّ َسَواء السَِّبيِل أَْم تُرِيُدوَن أَن َتْسأَُلواْ َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمن قـَْبُل َوَمن يـََتَبدَِّل اْلُكْفَر بِاِإلميَاِن فـََقْد ضَ  : تعاىلاىل ق

  ) ١٠٨(البقرة : 
  

  و هو االسالمل الطريق املعتداء الّسبيل: سو 
ُهُم اْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيُقْل َهْل أُنـَبُِّئُكم قال تعاىل : و  َر َوَعَبَد ِبَشرٍّ مِّن َذِلَك َمثُوبًَة ِعنَد ا�ِّ َمن لََّعَنُه اّ�ُ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنـْ

  ) ٦٠الطَّاُغوَت أُْولَـِئَك َشرٌّ مََّكاناً َوَأَضلُّ َعن َسَواء السَِّبيِل (املائدة : 
  

  الطريق الوسط الذي فيه الّنجاة  اء الّسبيل: سو 
  ) ٢٢يََن قَاَل َعَسى َريبِّ أَن يـَْهِدَيِين َسَواء السَِّبيِل (القصص : َوَلمَّا تـََوجََّه تِْلَقاء َمدْ تعاىل : ال ق
  
  َوَسط النّار سواء اجلحيم:  -٦

  ) ٤٧ُخُذوُه فَاْعِتُلوُه ِإَىل َسَواء اجلَِْحيِم (الدخان : تعاىل : قال 
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  وسطها  َسَواء اجلحيم: 
  ) ٥٥فَاطََّلَع فـََرآُه ِيف َسَواء اجلَِْحيِم (الصافات : تعاىل : قال 

  
  اْستوت األربعة اْسِتواًء ( تـّمْت ) َسَواًء :   -٧

  ) ١٠َني (فصلت : ائِلِ َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن فـَْوِقَها َوبَاَرَك ِفيَها َوَقدََّر ِفيَها أَقْـَواتـََها ِيف أَْربـََعِة أَيَّاٍم َسَواء لِّلسَّ 
  
  ليس أهل الكتاب مبُستوين  ليسوا سواًء :  -٨

ُلوَن آيَاِت ا�ِّ آنَاء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن (آل عم ْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة َقآئَِمٌة يـَتـْ   ) ١١٣ران : لَْيُسواْ َسَواء مِّ
  
  انتقال أموال بأّي طريقة من طرف إىل آخر . ،  الوفاء بالتزام سواء جزئيا¢ أو كلي¢ا ؛ دفعة ؛ قسط: -٩

  paymentوتعين باالجنليزية : 
  
  
  
  

  هذا ..... 
  

  و أسأل هللا التوفيق و السداد و هللا أعلم بالصواب
   و صلى هللا على حبيبه سيدنا حممد و على آله و صحبه أمجعني

  
  
  
  

  

  بسم هللا الرمحن الرحيم
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َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقَني ()الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب  امل ()
والَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُنزَِل ِإلَْيَك َوَما  َويُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقوَن ()

أُْولَـِئَك َعَلى ُهًدى مِّن رَّ�ِِّْم  )٤ِقُنوَن (أُنزَِل ِمن قـَْبِلَك َوبِاآلِخَرِة ُهْم يُو 
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ  )٥َوأُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (

  )٦تُنِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنوَن (
 


